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NORMAS ADMINISTRATIVAS 
2021 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. As normas administrativas da Associação Distrital de Judo do Algarve (ADJA) têm como objetivo 

estabelecer orientações, concretizando as normas gerais previstas nos Estatutos e Regulamentos em vigor. 

1.2. Para além do mais, e em tudo o que não for especialmente previsto, a ADJA reger-se-á ainda pelas normas 

em vigor da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), da União Europeia de Judo (UEJ) e da Federação 

Internacional de Judo (FIJ). 

1.3. Para efeitos administrativos (inscrições, revalidações e seguros), a ADJA rege-se pelo ano civil, ou seja, 

de 1 de janeiro a 31 de dezembro. No último trimestre do ano poderão ser comunicadas condições especiais 

para novas inscrições para esse restante período do ano. 

1.4. Todas as comunicações com a ADJA deverão ser efetuadas via correio eletrónico, salvo se o contrário for 

expressamente previsto nestas normas. 

1.5. Dados da ADJA:  

 

Associação Distrital de Judo do Algarve 

 

Correio Postal: Apartado 483, ECFaro, 8000-909 FARO 

Correio eletrónico: secretaria@adjudoalgarve.pt    

Sítio eletrónico: www.adjudoalgarve.pt  

Facebook: www.facebook.com/AdjaAlgarve/  

 

NIF: 503 434 515 

NIB: 0033 0000 5007 5710 2930 5 

IBAN: PT50 0033 0000 5007 5710 2930 5 

  

mailto:secretaria@adjudoalgarve.pt
http://www.adjudoalgarve.pt/
http://www.facebook.com/AdjaAlgarve/
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2. OS CLUBES 

2.1. Os Clubes são um elemento fundamental na estrutura da modalidade. Qualquer contacto que um praticante 

pretenda realizar com a Associação, deve fazê-lo através do clube onde se encontra filiado. 

2.2. As renovações anuais de Clube far-se-ão com o envio de pedido de filiação, assinado e carimbado pelos 

responsáveis do respetivo clube, contendo as seguintes informações e documentos: 

A. Identificação do clube e indicação de morada para correspondência postal e eletrónica; 

B. Número de Identificação Fiscal (NIF) e o Número de Identificação Bancário (NIB / IBAN); 

C. Indicação do local e horário de funcionamento das aulas;  

D. Indicação de contactos telefónicos e eletrónicos do Presidente e do Treinador responsável; 

E. Cópia do Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD) de Judo do(s) treinador(s) a revalidar; 

F. Lista atualizada dos órgãos sociais do Clube, ou do Conselho Diretivo, no caso dos Estabelecimentos 

de Ensino e autorização expressa do mesmo para a atividade do núcleo de Judo nas suas instalações; 

G. Termo de depósito dos atestados médicos dos seus atletas (o atestado é anual, podendo ser feito o 

download gratuito do formulário em http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/modelo_v0_9.pdf), bem como 

das autorizações dos seus praticantes para tratamento de dados pessoais pelo Clube e pela 

Associação [ver modelos em anexo 1, 2 e 3, sendo apenas o anexo 1 para envio à ADJA, os restantes 

para depósito no clube, tal como os atestados];  

H. Comprovativo de transferência de taxas devidas. 

 

2.3. A primeira vez que a Associação / o Clube se inscreve deverá remeter o pedido de filiação de Clube, 

assinado e carimbado pelos responsáveis da respetiva associação / clube, contendo as informações e 

documentos referidos no ponto anterior, acrescidos de: 

I. Cópia certificada dos estatutos (ou cópia da publicação dos mesmos em Diário da República ou no 

Portal da Justiça) ou cópia de Alvará de Estabelecimento de Ensino; 

J. Cópia de atas de eleições e tomada de posse dos órgãos sociais. 

 

2.4. A ADJA poderá solicitar outros elementos ou documentos, caso assim seja necessário. 

2.5. O clube terá de solicitar o seu acesso junto da plataforma da FPJ, de forma a desenvolver procedimentos 

iniciais de inscrições, revalidações e graduações, entre outros. 

  

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/modelo_v0_9.pdf
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3. OS TREINADORES 

3.1. Os treinadores são mais um elemento fundamental no desenvolvimento da modalidade e o primeiro 

responsável a nível local, perante os seus alunos e clube, sendo obrigatória a inscrição de pelo menos um 

treinador (anexo 4). Para além do mais, qualquer treinador terá que se inscrever em primeiro lugar como 

praticante. 

3.2. O treinador que lecione em mais que uma associação / clube, deverá ser indicado como tal em todas as 

associações / clubes onde leciona, só pagando uma única vez a taxa de treinador. 

3.3. Em matéria de graduações, os treinadores têm as competências previstas no Regulamento de Graduações 

da FPJ. 

3.4. Apenas os treinadores inscritos / revalidados poderão frequentar ações de formação, graduar ou propor a 

exame praticantes de Judo e participar nas provas enquanto tal. 

 

4. OS PRATICANTES 

4.1. Os praticantes são o elemento fundamental e principal na modalidade. É condição de participação em 

qualquer atividade a inscrição / revalidação no ano em curso. Qualquer treinador ou árbitro terá sempre que se 

inscrever, em primeiro lugar, como praticante. 

4.2. O início de processo de inscrição ou revalidação de um praticante terá de ser despoletado pelo clube do 

praticante, através da sua inserção na plataforma da FPJ, cabendo à ADJA validar o mesmo, após receção do 

formulário de inscrição / revalidação de atletas (anexo 5) devidamente preenchido, e receção de comprovativo 

de transferência de taxas devidas. 

4.3. As atletas femininas, no ano 2021 deixam de ter isenção da taxa de seguro desportivo, e proceder-se-á ao 

habitual procedimento de pagamento das referidas taxas. 

4.4. Os Atletas podem revalidar as suas licenças por um clube por época, sem prejuízo das exceções previstas. 

Em caso de transferências, serão ser observadas as normas administrativas da FPJ. 

4.5. Após a inserção de praticantes na plataforma pelo clube, e caso se encontrem atletas por revalidar mais 

de trinta dias, sem o cumprimento das normas em vigor (por exemplo, envio de formulários ou comprovativo de 

pagamento), os mesmos serão removidos. 
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4.6. Escalões etários: 

Escalão Idades Ano de Nascimento 

Benjamins ≤ 10 2011 ou posterior 

Infantis 11 2010 

Iniciados 12 2009 

Juvenis 13 e 14 2007 e 2008 

Cadetes / Sub 18 15 a 17 2004 a 2006 

Juniores / Sub 21 18 a 20 2001 a 2003 

Sub 23 15 a 22 1999 a 2006 

Seniores ≥ 21 2000 ou anterior 

Veteranos ≥ 30 1991 ou anterior 
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5. OS ÁRBITROS 

5.1. Os árbitros são o último dos pilares da modalidade, estando sujeitos à inscrição como praticante, em 

primeiro lugar, e ainda ao preenchimento do formulário próprio (anexo 4), não estando sujeitos ao pagamento 

de uma taxa específica de revalidação. 

5.2. Os árbitros serão convocados para eventos e serão recompensados pelas suas despesas de acordo com 

as diretivas da Direção.  

5.3. O clube que apresente atletas em competição ADJA, sem a apresentação de pelo menos um árbitro, está 

sujeito a uma penalização, conforme tabela de taxas.   

6. O SEGURO DESPORTIVO 

6.1. O seguro desportivo é obrigatório por lei (Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de Janeiro) e essencial para a 

prática da modalidade. Para além de ser uma salvaguarda para o praticante, a sua existência é ainda uma 

salvaguarda para o treinador e o seu clube. 

6.2. Existe a possibilidade de subscrição, via ADJA, do seguro desportivo de grupo da seguradora Allianz ou 

Tranquilidade (opção dos clubes). Cumprindo as normas suprarreferidas e enviando o valor devido por tal 

inclusão para a ADJA, o praticante ficará incluído em alguma das seguintes apólices, com o número 203609938 

(Allianz) ou 0005917778 (Tranquilidade), nos prazos mencionados e após a receção de todos os elementos. 

6.3. Poderão ficar isentos deste procedimento os praticantes que façam prova, mediante certificado (original, 

em papel timbrado) emitido por uma seguradora, de que estão abrangidos por uma apólice que garanta um 

nível de cobertura igual ou superior ao mínimo legalmente exigido para o seguro desportivo, mencionando 

expressamente a sua conformidade com o Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro.  

Assim, os clubes que optem pelo seu próprio seguro têm de apresentar o referido certificado, mencionando 

também que estão abrangidos todos os atletas da instituição ou, em alternativa, indicar o nome dos atletas 

incluídos na respetiva apólice. A inscrição de qualquer atleta não se considerará concluída caso não seja 

subscrito o seguro proposto, ou, em alternativa, não seja apresentado o referido certificado. Nestes 

casos, também é obrigatório que no final da época seja emitida pela competente Companhia de Seguros uma 

declaração mencionando o nome e número de atletas seguros. 

6.4. Condições e prémio – Anexo 6. 

6.5. Participação de sinistro - Preencher e enviar a participação de acidente para a ADJA – Anexo 7. 

6.6. Contactos do mediador (apenas para contactos relacionados com acidentes): 

Correio eletrónico - judo@secose.pt 

Telefone direto: 213 186 200 

NIF – 502 271 639 

Morada: Av. Miguel Bombarda, 61 – 7º, 1050-161 Lisboa. 

 
 

mailto:judo@secose.pt
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7. TAXAS 

7.1. Em 2021 a ADJA aplicará as seguintes taxas:  

 

7.2. Qualquer situação não prevista será decidida pela Direção da ADJA. 

 

8. EVENTOS  

8.1. Durante a época desportiva, a ADJA organiza eventos de cariz técnico e competitivo para todos os 

praticantes, bem como ações de formação e estágios técnicos para treinadores e árbitros, conforme calendário 

associativo (anexo 8), sendo os detalhes publicitados através de respetiva circular prévia. 

8.2. De forma a custear parcialmente as despesas com atividades e, aplicando o princípio do utilizador-pagador, 

por regra uma ação realizada pela ADJA originará o pagamento de taxas. Qualquer inscrição fora do prazo 

estabelecido pela ADJA, e remetida até 48 horas antes do evento, será sujeita a taxa adicional (200%, ou €2 

por atleta, caso não exista taxa previamente estabelecida). 

8.3. Quanto às atividades a realizar, poderá ser estabelecido protocolo de organização entre a ADJA e Clube 

filiado, de forma a estabelecer as condições em que tal parceria se processará, nomeadamente a cedência de 

espaço por parte deste e correspondente isenção de taxas para os seus praticantes junto da ADJA no caso de 

competições associativas. 

8.4. Quanto às competições ADJA, as inscrições terão obrigatoriamente que ser feitas até às 24 horas da 

segunda-feira anterior ao evento. 

8.5. Nas competições só poderão ser inscritos praticantes com mais de um mês de prática efetiva / inscrição / 

revalidação perante a ADJA. Aquando da pesagem, será necessário apresentar documento de identificação. 

Ocorrência Taxa 

Revalidação de Clube  Gratuita 

Inscrição de Clube € 100,00 

Inscrição / Revalidação de Treinador  Gratuita 

Inscrição / Revalidação de Atleta  € 10,00 

Exame 1.º Dan € 50,00 

Exame 2.º Dan € 75,00 

Exame 3.º Dan € 100,00 

Participação de atleta em prova associativa (salvo informação em contrário) Gratuita 

Participação de clube em prova da ADJA sem árbitro €25,00 

Participação em prova aberta (salvo informação em contrário) Gratuita 

Inscrição fora de prazo para evento 200% ou €2,00 

Segunda via licença federativa €25,00 

Emissão de declaração solicitada €10,00 
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8.6. Quanto às demais condições das provas (tempos de combate, categorias de peso, exigências quanto ao 

Gi e regras de competição), as mesmas seguirão as disposições nacionais em vigor, com as seguintes 

exceções, para os benjamins, infantis e iniciados: 

8.6.1. Tempos de combate: 

Escalão Tempo de combate Ponto de ouro 

Benjamins 2 minutos 30 segundos 

Infantis 2 minutos 1 minuto 

Iniciados 2 minutos 1 minuto 

 

8.6.2. As provas serão sempre realizadas no sistema de “poule”; 

8.6.3. O Gi será obrigatoriamente branco;  

8.6.4. Regras de competição adaptadas:  

• Os atletas não poderão executar técnicas de sacrifício ou qualquer técnica que tenha a mesma 

consequência. Caso sejam realizadas, na primeira vez não terão qualquer pontuação e o atleta será 

avisado. Na segunda vez durante o mesmo combate será penalizado com shido. 

 

• Em caso de infração punida com shido (falta menor) o atleta será primeiro avisado e só na segunda 

ocasião que executar a mesma falta é que será punido. 

 

• Os atletas não poderão fazer qualquer técnica de shime-waza ou kansetsu-waza, nem qualquer outra 

com as mesmas consequências. 

 

• No final do ponto de ouro, caso os atletas se mantenham empatados, deverá ser atribuída a vitória ao 

atleta que esteve mais próximo de obter pontuação, ou secundariamente, ao atleta que mais atacou 

ou menos castigos teve. 

8.7. Para a entrega de medalhas todos os praticantes terão que se apresentar de Gi branco e cinto, sem a 

apresentação de qualquer adereço ou símbolo comercial, político ou religioso; 

8.8. Quanto  estágios ADJA, as inscrições terão obrigatoriamente que ser feitas até às 24 horas da segunda-

feira anterior ao evento (no modelo anexo 10). Os treinos associativos não implicam inscrição. 

8.9. A ADJA possibilita a divulgação de eventos dos clubes filiados, nomeadamente através de divulgação de 

informação fornecida, desde que tal seja remetido pelo menos uma semana antes do evento, e sempre que 

conste a ADJA como parceiro. 

8.10. A ADJA fará as inscrições em provas nacionais, sempre que os clubes dêem entrada na ADJA, pelo 

menos com 48 horas de antecedência, face ao término do prazo junto da FPJ.  
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[Anexo 1] 

(Papel timbrado do Clube/Associação) 

 

Termo de depósito  

 

O Clube ______________________________________________, NIF ______________, com sede em 

_______________________________________, _____-____ ___________ (código postal), neste ato 

representada por  _________________________________________ (nome(s) completo(s)), portador(a) do 

cartão de cidadão/____________ n.º ________________, válido até ___/___/______, residente em 

_______________________________________, _____-____ ___________ (código postal), com o endereço 

de correio eletrónico _______________________________, vem pelo presente declarar que é fiel 

depositário(a), em relação a todos os praticantes inscritos ou revalidados na Associação Distrital de Judo do 

Algarve, de: 

 

a) Atestados médicos de todos os seus praticantes, dentro do prazo de validade previsto; 

b) Autorizações dos seus praticantes para tratamento de dados pessoais pelo próprio Clube e pela 

Associação Distrital de Judo do Algarve, conforme modelo fornecido. 

 

 

____________, ______________________ 

(Local e Data) 

 

 

   

A Direção, 

 

 

____________________ 

(assinado e carimbado) 
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[Anexo 2] 

(Papel timbrado do Clube / Associação) 

Declaração  

(para menores de idade) 

 

______________________________________________ (nome completo), portador(a) do cartão de 

cidadão/____________ n.º ________________, válido até ___/___/______, residente em 

_______________________________________, _____-____ ___________ (código postal), 

___________________________(relação de parentesco com o menor, se a houver), titular do poder paternal, 

presto, em relação ao menor __________________________________________________(nome completo), 

portador(a) do cartão de cidadão/____________ n.º ________________, válido até ___/___/______, residente 

em _______________________________________, _____-____ ___________ (código postal), com o 

endereço de correio eletrónico _______________________________, para os efeitos previstos na legislação 

em vigor acerca da proteção de dados pessoais, o meu consentimento para o tratamento dos seus dados ao 

Clube ________________________________________________________, NIF ______________, bem 

como à Associação Distrital de Judo do Algarve, NIF 503 434 515, exclusivamente para efeitos de filiação nas 

entidades referidas e na Federação Portuguesa de Judo, subscrição de seguro desportivo, participação em 

eventos e matérias relacionadas com as atividades desportivas em causa. Os dados pessoais cujo tratamento 

se autoriza não servem quaisquer fins comerciais.  

Tomei conhecimento que a participação em eventos das entidades referidas poderá originar a captura de 

fotografias ou vídeos, bem como a publicitação de resultados contendo identificação dos participantes. 

Tomei ainda conhecimento que poderei: a) Retirar o consentimento relativamente ao tratamento dos dados 

pessoais do meu educando; b) Opor-me à continuação do tratamento dos dados pessoais do meu educando; 

c) Solicitar acesso aos dados, sua retificação ou apagamento; d) apresentar queixa à CNPD; e) Ser informado(a) 

sobre os dados em fase de tratamento e informações sobre a origem desses dados.        

 

____________, ______________________ 

(Local e Data) 

   

O Responsável, 

 

____________________ 
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 [Anexo 3] 

(Papel timbrado do Clube / Associação) 

Declaração  

(para maiores de idade) 

 

__________________________________________________(nome completo), portador(a) do cartão de 

cidadão/____________ n.º ________________, válido até ___/___/______, residente em 

_______________________________________, _____-____ ___________ (código postal), com o endereço 

de correio eletrónico _______________________________, presto, para os efeitos previstos na legislação em 

vigor acerca da proteção de dados pessoais, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados à 

Associação ________________________________________, NIF ______________, bem como à Associação 

Distrital de Judo do Algarve, NIF 503 434 515, exclusivamente para efeitos de filiação nas entidades referidas 

e na Federação Portuguesa de Judo, subscrição de seguro desportivo, participação em eventos e matérias 

relacionadas com as atividades desportivas em causa. Os dados pessoais cujo tratamento se autoriza não 

servem quaisquer fins comerciais.  

Tomei conhecimento que a participação em eventos das entidades referidas poderá originar a captura de 

fotografias ou vídeos, bem como a publicitação de resultados contendo identificação dos participantes. 

Tomei ainda conhecimento que poderei: a) Retirar o consentimento relativamente ao tratamento dos meus 

dados pessoais; b) Opor-me à continuação do tratamento dos meus dados pessoais; c) Solicitar acesso aos 

mesmos, sua retificação ou apagamento; d) apresentar queixa à CNPD; e) Ser informado(a) sobre os dados 

em fase de tratamento e informações sobre a origem desses dados.        

 

____________, ______________________ 

(Local e Data) 

   

O Praticante, 

 

____________________ 
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Lista de Anexos em separata 

 

4. Formulário de inscrição /revalidação de treinadores e árbitros; 

5. Formulário de inscrição / revalidação de atletas (modelo A) ALLIANZ; 

6. Formulário de inscrição / revalidação de atletas (modelo A) TRANQUILIDADE; 

7. Condições e prémio de seguro Allianz  

8. Condições e prémio de seguro Tranquilidade; 

9. Formulário de participação de sinistro UNA (será enviado oportunamente) 

10. Formulário de participação de sinistro Tranquilidade; 

11. Calendário associativo 2021 (será enviado oportunamente); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação Distrital de Judo do Algarve 

  

 


